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قبــل  133عامــا بــدأ املؤســس الشــيخ جاســم ومعــه اآلبــاء و األجــداد ،ويف
ظــروف صعبــ ٍ
ة جــدًّا بوضــع بــذرة دوحــة املعرفــة والوجــدان ،عندمــا قامــوا
ملــت بعدهــا عــى
ح
ْ
بطباعــة العديــد مــن أ ّ
مهــات الكتــب يف الهنــد ومــر و ُ
الســفن إىل الدوحــة فوزّعــت عــى طـاّب العلــم يف ضواحــي قطر ،كام
متــون
ُ
ّ
نُقلــت عــى ظُهــور اإلبــلِ إىل الجزيــرة العربيّــة يف نجــد والحجــاز واملنطقــة
ن ،ليكون
الرشق ّيــة وحــوارض العــراق .واحتـ َّ
ـاب مكانتـ ُ
ـن جميــع القطريّـ َ
ـل الكتـ ُ
ه بـ ْ
مصــد ًرا أساس ـيًّا مــن مصــادر املعرف ـ ِ
م.
ْ
ة ،وصـ ّ
جدانه ـ ْ
ـام أمــانٍ لو ْ
ه البــذر ِ
ة بهــذ ِ
ـل القطريّــون جيــا ًبعــد جيــلٍ العناي ـ َ
ة
ة التــي صــارتْ شَ ــجر ً
وواصـ َ
وارفــ ً
اب الطُّيــورِ .ويــأيت معــرض الدّوحــة الــدّويل
هــا لِ ِّ
ة
أس ِ
تفتــح أغْصان َ
ُ
ــكل ْ َ
للكتــاب يف دورتــه التاســعة والعرشيــن ،ليُعــ ّزز الوعــي بحريّــة التعبــر
واملســؤول ّية اإلبداع ّيــة مــن خــال ات ّســاع مســاحات اإلبــداع وال ّنقــاش واللقــاءات
بــن املثقفــن والكتــاب وجمهــور القــ ّراء.

ســـــــعادة

صالح بن غانم العيل
وزير الثقافة والرياضة
His Excellency

Salah bin Ghanem Al Ali
Minister of Culture and Sports

وعهــا ،فاملعــرض ليــس
ّ
ويعــ ّزز املعــرض قيــم احــرام الثقافــات يف
ظــل تن ّ
مجــ ّرد ســوق لترصيــف الكتــاب وبيعــه فقــط ،بــل هــو فضــاء لتبــادل الثقافــات
وتــداول املعرفــة بــن جميــع أطرافه،واكتشــاف اآلخــر وقبولــه ،حتّــى تكــون
مــي املجتمعــات.
وع الــذي يــري الــذّات وين ّ
املعرفــة قامئــة عــى التنــ ّ
و املعــرض دعــوة متجــدّدة ملناقشــة تطويــر صناعــة الكتــاب و مــا يطرحــه
يختــص بــه النــارشون
ن
مــن قضايــا ذات صلــة بالتّحديــات ال ّراهنــة ،وهــو شــأ ٌ
ّ
ويتقاســمه معهــم جميــع الكتّــاب باعتبارهــم طرفــا يف إنتــاج املعرفــة،
ة مــن منــارات طريــق
مــون باملعــرض ألنّــه منــار ٌ
وكذلــك شــأن القـ ّراء الذيــن يهت ّ
تطويــر وعــي املجتمــع برهاناتــه.
ويؤكّــد معــرض الدوحــة الــدّويل للكتــاب اهتاممــه املتواصــل بالجيــل الجديــد
ويحــرص عــى أن
الــذي سيســتم ّر يف حمــل أمانــة املعرفــة والوجــدان.
ُ
ن الكتــاب نــور ،واملعرفــة رضورة لنهضــة
يبــثَّ يف األطفــال مح ّبــة القــراءة أل ّ
املجتمعــات الراهنــة والقادمــة.

دوحة املعرفة والوجدان
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Doha of Minds and Hearts
A hundred and thirty-three years ago, in very difficult circumstances, the
generation of our ancestors led by the founder Sheikh Jassim bin Mohammed
Al Thani, planted the seed of Doha of knowledge and conscience, when they
got a number of important books printed from India and Egypt and brought
them to Doha to be distributed among students.
The books were also carried on camels from Qatar and be spread across the
Arabian Gulf, in Najd, Hejaz and Eastern province and cities of Iraq. The book
occupied its place among all Qataris, to be an essential source of knowledge
and a safety valve for their conscience.
Qataris continued generation after generation to take care of this seed, which
has now become a tree presenting its branches to all the flocks of birds.
The Doha International Book Fair in its 29th edition comes to promote
awareness of freedom of expression and creative responsibility through a wide
range of creativity, discussion and meetings between intellectuals, writers and
readers.
The exhibition promotes the values of respecting cultures in their diversity. It is
not just a market for the book’s sale, but a space for the exchange of knowledge
and cultures among all parties, and the discovery and acceptance of others
so that knowledge is based on diversity that enriches the self and develops
societies.
The Fair is a renewed call to discuss the development of the book industry
and the issues related to current challenges. It is a platform for publishers and
writers as a party to the production of knowledge, as well as readers who are
interested in the exhibition because it is a beacon of enlightenment.
It also emphasizes its continued interest in the new generation that will
continue to carry the knowledge and conscience. Also the Fair is keen to instill
in children the love of reading because the book is light, and knowledge is a
necessity for the renaissance of present and future societies.
دوحة املعرفة والوجدان
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مــة ســواء للمثقّفــن
يعتــر معــرض الدّوحــة الـدّويل للكتــاب محطّــة ســنويّة مه ّ
واملبدعــن القطريّــن أو لزمالئهــم يف الوطــن العــريب وخارجــهُ ،حيــثُ
ـروا معــا عــن األفــق املشــرك لتطويــر
يلتقــي النــارش واملؤلّــف والقــارئ ،ليعـ ّ

الســواء ،وهــو نــوع مــن التّعــارف ال ّنوعــي
الثقافــة العربيّــة واإلنســانيّة عــى
ّ
الــذي تعيشــه الثقافــات فيــا بينهــا لرتعــى القيــم الثقاف ّيــة يف إطــار الحــوار
واالختــاف واالحــرام املتبــادل.
ن معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب ليــس مج ـ ّرد ســوق لترصيــف الكتــاب واالتّجــار
إ ّ
بــه ،بــل هــو فضــاء لتبــادل الثقافــات وتــداول املعرفــة بــن جميــع أطرافــه ،فهــو
دعــوة متجـدّدة للحــوار واإلصغــاء إىل اآلخــر والتّفكــر بحريّــة مســؤولة يف قضايا
صناعــة الكتــاب ويف مــا يطرحــه الكتــاب مــن قضايــا.
وينشــئ معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب نظرتــه املم ّيــزة للمعرفــة باعتبارهــا
ُ
مغامــرة يف اكتشــاف املجهــول ،وبحثــا مســتم ّرا ،وتحريــرا لطاقــات اإلبــداع،
مشــبعا بأخالق ّيات
ـئ نظــرة
خاصــة للوجــدان حــن يكــو ُ
ّ
ن ُ
وامتــاء بالقيــم .كــا ينشـ ُ
ـي الــذي يعتــر القــراءة عالمــة محبّــة للوجــود
التّعايــش وبالضمــر اإلنســاين الحـ ّ
ولإلنســان يف عالقتــه بأخيــه اإلنســان.
الســنة
وتســتضيف ال ـدّورة  29روســيا االت ّحاديّــة ضيــف رشف للمعــرض ،يف إطــار
ّ
ن الثقافــات تتضايــف فيــا ب ْينهــا ،ومــا
الثقاف ّيــة القطريّــة ال ّروســ ّية ،إميانــا بــأ ّ
ه املبــد ُع للشّ ــعوب حتّــى
جــود الــذي يقدّمــ ُ
الكتــاب إالّ وجــه مــن ُ
وجــوه هــذا ال ُ
ُ
وعهــا وتســامحها.
تقــارب فيــا بينهــا
الكتــاب وســيلة
يكــون
ٍ
ّ
ومــؤشا عــى تن ّ
ُ

دوحة املعرفة والوجدان
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Doha of Minds and Hearts
Doha International Book Fair is a station for either the creative or the scholar Qataries and their
colleagues in the Arab region and beyond. Its where the publisher, the author and the reader meet
to express together the shared horizon to develop the Arab and humane culture, as it’s a type of
qualitative awareness that cultures experiences among them to respect the cultural values in
regard to dialogue, difference and mutual respect.
Doha International Book Fair is not a store to sell and trade books, but it’s a space for intercultural
and knowledge exchange and it’s an invitation for dialogue, listening to others and thinking freely
about the issues of making books and the issues raised in the books as well.
Doha international Book Fair creates its distinctive view of knowledge as an adventure in the
discovery of the unknown, continuous research and liberation of the energies of creativity and
fullness in values and creates a special vision of conscience when filled with the ethic of coexistence
with the living human conscience, which is considered a sign of love of existence and human in
his relationship with his/her fellow human.
The 29th Russian Federation will host a guest of honor for the exhibition in the context of the
Qatari-Russian cultural year, believing that cultures hosts each other and that the book is
only a facet of this existence that the creator presents to the peoples and the book is a way of
reconciliation between them and an indication of their diversity and tolerance.

دوحة املعرفة والوجدان
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

1

2

عنوان الندوة

التطوع الثقايف
والفكري

اسئلة التجديد
الثقايف

املشاركون

نارص املغيصيب

د .جاسم السلطان

مدير الندوة

عائشة الكواري
نوف املهندي

د .نزار شقرون

جلسة حوارية

“املؤرخون والكتابة

3

التاريخية يف الجزيرة

م

عنوان الورشة

العربية”

د .محمد الزعارير

----

التاريخ والوقت

الخميس

2018/11/29

 6:00-5:00م

الخميس

2018/11/29

 8:00-7:00م

الخميس

2018/11/29

 9:00-8:00م

ورش العمل

1

حق املؤلف

والحقوق املجاورة

املشاركون

وزارة التجارة والصناعة

املكان

الدور األول
قاعة 3B

التاريخ والوقت

الخميس

2018/11/29

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

املشاركون

تدشني

1

مبادرة القارئ الكامن

مبادرة املكتبة البرشية

د .حارب الجابري

مبادرة تدوين

2

3

4

5

وقت الزوار لتبادل األراء
حول الكتب

خدمة مرشد القراءة

عرض تجربة كتاب
برنامج مهارات

تحقيق السعادة

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

دوحة املعرفة والوجدان

----

دالل الدورسي

مريم العسريي

أحمد الراشد

----

املكان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
الخميس

2018/11/29

 11:15-10:00ص

الخميس

2018/11/29

 02:30-12:00م

الخميس

2018/11/29

 04:30-03:00م

الخميس

2018/11/29

 6:00-5:00م

الخميس

2018/11/29

 6:30-6:00م
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الندوات  -املرسح الرئييس
مدير الندوة

م

عنوان الندوة

املشاركون

1

احتفالية عبد العزيز
نارص مبناسبة صدور
كتاب «عبد العزيز نارص
رحلة الحب والوفاء

د .أحمد عبدامللك

----

2

من أهم ما قرأت

د .طارق السويدان

أ.ابراهيم السادة

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/11/30

 6:00-5:00م

الجمعة

2018/11/30

 8:00-7:00م

ورش العمل
م

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

1

معاهدة مراكش

وزارة
التجارة والصناعة

الدور االول
القاعة 3B

2

القراءة أسلوب حياة

مركز قطر للعمل التطوعي

الدور االول
القاعة 3C

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/11/30

 6:00-5:00م

الجمعة

2018/11/30

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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ورش العمل
م

عنوان الورشة

املشاركون

حول التنمية البرشية

3

للدكتور /محمد سيف
الكواري و األستاذ

دار لوسيل

املكان

قاعات الدور االول
قاعة 3D

ابراهيم السادة

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/11/30

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
م

1

2

3

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

املكتبة البرشية

اإلعالمي محمد سعدون

دوحة املعرفة

الخربات اإلعالمية

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

مناقشة كتاب iron
man

دوحة املعرفة والوجدان

الكواري

----

د .نارص املهندي

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/11/30

 6:00-5:00م

الجمعة

2018/11/30

 6:30-6:00م

الجمعة

2018/11/30

 8:15-7:15م
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

املشاركون

1

الجلسة األوىل:
أمناط الشخصيات
أسس تكوين العالقة
االجتامعية
الجلسة الثانية:
التحفيز والثقة بني
الزوجني
التواصل بني الزوجني
أدارة الخالفات الزوجية

مسعد الحجاجي
أ .مريم أحمد الدورسي
إميان التميمي
أ .موزا الكواري
مركز األفضلية للتدريب
واالستشارات

2

أطفالنا والكتب

3

كيف نقرأ القصص أطفالنا

فاتن عزام /مكتبة قطر
الوطنية

احمد املاليك  /مكتبة قطر
الوطنية

مدير الندوة

----

----

----

توقيع كتاب البولندي

4

كتاب الخيول الرشقية
والخيول من سالالت

----

----

رشقية

5

الدراسات اإلسالمية
يف روسيا

د .فريد أسدولني

د .فيتايل نومكني

د .فالدمري بوبروفنيكوف
د .عائشة املناعي

----

التاريخ والوقت

السبت

2018/12/01

 11:15-10:00ص

السبت

2018/12/01

 01:00-12:00م

السبت

2018/12/01

 4:30-3:00م

السبت

2018/12/01

 6:00-5:00م

السبت

2018/12/01

 8:00-7:00م
دوحة املعرفة والوجدان
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

6

مركز ديوان العرب

م

عنوان الورشة

1

كيف تكتب قصة

2

كتب كبرية للوعي
الصويت

املشاركون

مدير الندوة

الشاعر

نارص ثويني العجمي
الشاعر

عيل املسعودي

جابر النشريا

التاريخ والوقت

السبت

2018/12/01

 9:00-8:00م

ورش العمل

3

ورشة أطفال /

االستاذة هيفاء بابكر /
االستاذة عزة العيل

دوحة املعرفة والوجدان

املشاركون

شيخة الزيارة
قطر الخريية

معهد التطوير الرتبوي
عضو مؤسسة قطر
للرتبية و العلوم و تنمية
املجتمع

دار لوسيل للنرش والتوزيع

املكان

الدور االول قاعة 3B

الدور االول قاعة 3C

الدور االول قاعة 3D

التاريخ والوقت

السبت

2018/12/01

 6:00-5:00م

السبت

2018/12/01

 6:00-5:00م

السبت

2018/12/01

 6:00-5:00م
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دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

1

خدمة مرشد القراءة

2

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

املشاركون

املكان

دالل الدورسي

دوحة املعرفة

مريم العسريي

----

3

تجربتهم مع القراءة

رواق /رقية السادة

4

املكتبة البرشية –
الخربات يف االبتكار
املؤسيس واالبداع
الفني

رمزان راشد النعيمي

5

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

----

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
السبت

2018/12/01

 11:15-10:00ص

السبت

2018/12/01

 02:30-12:00م

السبت

2018/12/01

 4:30-3:00م

السبت

2018/12/01

 6:00-5:00م

السبت

2018/12/01

 6:30-6:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

دور الروابط الشبابية

6

يف الحركة الثقافية

م

عنوان الندوة

يف الدولة

املشاركون

رابطة غرسة منوذجاً

املكان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت

السبت

2018/12/01

 8:15-7:15م

الندوات  -املرسح الرئييس

1

2

3

املشاركون

د.أحمد عيىس املعرصاوي
 /الشيخ عبدالله محمد
النعمه
إقرأ ...بها بدأ الوحي
 /الشيخ محمد محمود
املحمود

النقد االديب

الكرامة االنسانية

والعيش املشرتك

دوحة املعرفة والوجدان

د.حبيب بوهرور /د.عبدالحق
بالعابد

د.فتحي الرتيك

مدير الندوة

----

----

أ.عمر شمس الدين

التاريخ والوقت

االحد

2018/12/02

 4:30-3:00م

االحد

2018/12/02

 6:00-5:00م

االحد

2018/12/02

 8:00-7:00م
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

4

عنوان الندوة

جلسة حوارية :الناقوس
واملئذنة

املشاركون

مدير الندوة

الكاتب /نزار شقرون

----

التاريخ والوقت

االحد

2018/12/02

 9:00-8:00م

ورش العمل
م

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

1

ثقافة العمل
التطوعي

نارص املغيصيب
قطر الخريية

الدور االول قاعة 3C

2

دورة النرش والكتابة
نارشات عربيات:
أدوات النرش وآفاق
الكتابة

أ.سمر حداد -طالس

3

ورشة الكتابة

معهد التطوير الرتبوي

عضو مؤسسة قطر للرتبية و
العلوم و تنمية املجتمع

الدور االول قاعة 3C

الدور االول قاعة 3D

التاريخ والوقت

االحد

2018/12/02

 11:15-10:00ص

االحد

2018/12/02

 6:00-5:00م

االحد

2018/12/02

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

1

2

3

4

5

عنوان الورشة
تجربة تدوين خربات

وتجارب أمهات الخور
والذخرية

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

املكتبة البرشية –

الخربات يف اإلرشاد
املهني

املكتبة البرشية –
الخربات اإلعالمية

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

دوحة املعرفة والوجدان

املشاركون

املكان

عائشة الحرمي

دوحة املعرفة

مركز قدرات للتنمية

----

خليفة الصالحي

أسامء الحامدي

----

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
االحد

2018/12/02

 11:15-10:00م

االحد

2018/12/02

 02:30-12:00م

االحد

2018/12/02

 4:30-3:00م

االحد

2018/12/02

 6:00-5:00م

االحد

2018/12/02

 6:30-6:00م
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دوحة املعرفة والوجدان
املكان

م

عنوان الورشة

املشاركون

6

أهمية التدوين

صالح غريب

م

عنوان الندوة

املشاركون

1

التعريف بجائزة
الشيخ حمد للرتجمة
و التفاهم الدويل

د .حنان الفياض

----

2

أساليب الرتجمة
«حلقة تعريفية“

فخري صالح
دار حمد بن خليفة للنرش

----

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
االحد

2018/12/02
 8:15-7:15م

الندوات  -املرسح الرئييس

3

ندوة ابراز خصائص

ودالالت الفن الصيني

ليو أي

(بيت الحكمة للثقافة
واإلعالم بالصني)

مدير الندوة

----

التاريخ والوقت

االثنني

2018/12/03

 11:15-10:00ص

االثنني

2018/12/03

 4:30-3:00م

االثنني

2018/12/03

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

4

عنوان الندوة

املشاركون

الرواية وتحديات

د .احمد عبدامللك

الواقع العريب

أ .محمد عيل عبدالله

مدير الندوة

أ .جامل فايز

التاريخ والوقت

االثنني

2018/12/03

 8:00-7:00م

ورش العمل
م

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

1

محارضة توعوية عن
الثقافة الغذائية

د .نوال العامل

الدور االول قاعة 3B

2

كيف تقدّم عرضاً جيّدًا ؟

3

دورة النرش والكتابة

نارشات عربيات :أدوات
النرش وآفاق الكتابة

دوحة املعرفة والوجدان

معهد التطوير الرتبوي

عضو مؤسسة قطر للرتبية و
العلوم و تنمية املجتمع

أ .آسيا موسعي
االختالف

الدور االول قاعة 3B

الدور االول قاعة 3C

التاريخ والوقت

االثنني

2018/12/03

 4:30-3:00م

االثنني

2018/12/03

 6:00-5:00م

االثنني

2018/12/03

 6:00-5:00م
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دوحة املعرفة والوجدان
م

1

2

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

تجربة نرش ثقافة

سمرقند – الهنوف

دوحة املعرفة

القراءة يف املجتمع

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

3

خدمة مرشد القراءة

4

بني القراءة والكتابة

5

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

البوعينني

----

دالل الدورسي

مريم العسريي

الكاتبة /دانه العبيديل

----

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
االثنني

2018/12/03

 11:15-10:00ص

االثنني

2018/12/03

 2:30-12:00م

االثنني

2018/12/03

 4:30-3:00م

االثنني

2018/12/03

 6:00-5:00م

االثنني

2018/12/03

 6:30-6:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

املشاركون

مدير الندوة

1

اندية الكتاب يف
املكتبة

مكتبة قطر الوطنية

----

2

رعاية املواهب
الكتابية عند النشائة
والشباب

3

4

صمود قطر (حصاد
ومثار)

التجربة النقدية
العربية

أكادميي من جامعة قطر
د.حصةالعويض

فريدةالصديقي  /ميسون

----

 3طالب فائزين

أ .تهاين الهاجري
أ .زينب محمد
أ .فهد بوزوير
أ .ماجد الخليفي
د .أحمد عبد امللك

أ .ماجد السامرايئ  -العراق
د .سعيد بنكراد – املغرب

أ .امتنان عثامن الصامدي

----

----

الشاعر

5

مركز ديوان العرب

محاد محمد العمري
الشاعر

عيل الكواري

دوحة املعرفة والوجدان

لحدان صباح الكبييس

التاريخ والوقت

الثالثاء

2018/12/04

 11:15-10:00ص

الثالثاء

2018/12/04

 2:30-12:00م

الثالثاء

2018/12/04

 6:00-3:00م

الثالثاء

2018/12/04

 8:00-7:00م

الثالثاء

2018/12/04

 9:00-8:00م
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ورش العمل
م

عنوان الورشة
ورشة «أساسيات

املكان

املشاركون

1

رسم الكارتون عىل

مركز الدوحة لحرية االعالم

الدور االول قاعة 3D

2

محارضة توعوية عن
الثقافة الغذائية

د .نوال العامل

الدور االول قاعة 3B

3

دورة النرش والكتابة
نارشات عربيات:
أدوات النرش وآفاق
الكتابة

د .عائشة الدرميك

االيباد»

صناعة األفالم القصرية

4

بتقنية ستوب موشن

م

عنوان الورشة

1

خدمة مرشد القراءة

()Stop Motion

مركز الدوحة لحرية االعالم

الدور االول قاعة 3C

قاعات الدور االول
قاعة 3D

التاريخ والوقت
الثالثاء

2018/12/04

 11:15-10:00ص

الثالثاء

2018/12/04

 4:30-3:00م

الثالثاء

2018/12/04

 6:00-5:00م

الثالثاء

2018/12/04

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
املشاركون

املكان

دالل الدورسي

دوحة املعرفة

مريم العسريي

والوجدان

التاريخ والوقت
الثالثاء

2018/12/04

 11:15-10:00ص

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

2

3

4

5

عنوان الورشة

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

املكتبة البرشية
للخربات التقنية

مناقشة كتاب

ملاذا كرة القدم

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

مناقشة الكاتب

دوحة املعرفة والوجدان

املشاركون

----

أحمد التميمي

مهندس كمبيوتر ومربمج

أمين جاده

----

محمد عيل عبدالله
أحمد عبد امللك

املكان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
الثالثاء

2018/12/04

 2:30-12:00م

الثالثاء

2018/12/04

 4:30-3:00م

الثالثاء

2018/12/04

 6:00-5:00م

الثالثاء

2018/12/04

 6:30-6:00م

الثالثاء

2018/12/04
 8:15-7:15م
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

املشاركون

مدير الندوة

1

كيف تحقق من
محتوى الخرب

مكتبة قطر الوطنية

----

2

جلسة حوارية:
العالقات السياسية
واالجتامعية
والثقافية بني
الجمهورية الرتكية
ودولة قطر

السفارة الرتكية

3

ورشة يف الرواية

ندوة االستبداد يف

4

األدب العريب

التاريخ والوقت

األربعاء

2018/12/05

 2:30-1:30م

األربعاء
----

2018/12/05

 4:30-3:00م

أ .أحمد عبدامللك
أ .نبيل سليامن
دار لوسيل

د .نبيل سليامن – سوريا
أ .عبدالحق بالعابد

األربعاء
----

2018/12/05

 6:00-5:00م

----

األربعاء

2018/12/05

 8:00-7:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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ورش العمل
م

عنوان الورشة

ورشة «صناعة األفالم

املشاركون

املكان

1

القصرية بتقنية ستوب

مركز الدوحة لحرية االعالم

الدور االول قاعة 3D

2

ورشة :تحويل القصة
إىل فيلم كرتون

د .أحمد نتوف
قطر الخريية

الدور االول قاعة 3C

د.نوال العامل

الدور االول قاعة 3B

3

4

5

موشن ()Stop Motion

محارضة توعوية عن
الثقافة الغذائية

ورشة أساسيات

رسم الكارتون عىل
اآليباد

دورة النرش والكتابة

نارشات عربيات :أدوات
النرش وآفاق الكتابة

دوحة املعرفة والوجدان

مركز الدوحة لحرية االعالم

أ .هدى حواس – لوسيل

الدور االول قاعة 3D

الدور االول قاعة 3C

التاريخ والوقت

األربعاء

2018/12/05

 10:00ص  12:00 -م

األربعاء

2018/12/05

 2:30-12:00م

األربعاء

2018/12/05

 4:30-3:00م

األربعاء

2018/12/05

 6:00 - 5:00م

األربعاء

2018/12/05

 8:00-7:00م
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دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

1

خدمة مرشد القراءة

2

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

3

خدمة مرشد القراءة

4

جلسة نقاشية

5

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

املشاركون

املكان

دالل الدورسي

دوحة املعرفة

مريم العسريي

----

دالل الدورسي

مريم العسريي

الفنانة  /مريم أحمد

----

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
األربعاء

2018/12/05

 11:15-10:00ص

األربعاء
2018/12/05

 2:30-12:00م
األربعاء
2018/12/05

 4:30-3:00م

األربعاء

2018/12/05

 6:00-5:00م

األربعاء

2018/12/05

 6:30-6:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

املشاركون

6

تدوين الرتاث

محمد البلويش

م

عنوان الندوة

املشاركون

1

املرشوع البديل
االستعصاء عىل االحتواء
أحمد معاذ الخطيب بني
السيايس والوطني
والديني -سرية لرجل
آمن بالسلم وبالعدالة
االجتامعية)

مؤلف الكتاب :د .عالء الدين
آل ريش

2

 30كتاب يف 30
دقيقة

3

حلقة تعريفية

املكان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
األربعاء

2018/12/05
 8:15-7:15م

الندوات  -املرسح الرئييس

أساليب الرتجمة

دوحة املعرفة والوجدان

مكتبة قطر الوطنية

الكاتب واملحرر فخري صالح

مدير الندوة

----

----

----

التاريخ والوقت

الخميس

2018/12/06

 1:00-12:00م

الخميس

2018/12/06

 4:30-3:00م

الخميس

2018/12/06

 6:00-5:00م
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

مدير الندوة

املشاركون
أ .مراد القادري -املغرب

4

األمسية الشعرية
العربية

أ .محمد الغزي -تونس

أ .عيل مريزا محمود -قطر

مقدم /عبدالحميد
يوسف

أ .عبداملنعم الكتيايب-
السودان

5

ندوة العمل الخريي
وكرامة االنسان

م :عادل المي

----

ض :د .جاسم السلطان

التاريخ والوقت

الخميس

2018/12/06

 8:00-7:00م

الخميس

2018/12/06

 9:00-8:00م

ورش العمل
م

عنوان الورشة

دورة النرش والكتابة

1

نارشات عربيات :أدوات

م

النرش وآفاق

املشاركون

الكتابة

أ .عائشة الكواري -روزا

املكان

الدور االول قاعة 3C

التاريخ والوقت

الخميس

2018/12/06

 11:15-10:00ص

دوحة املعرفة والوجدان

1

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

تحويل املؤلفات إىل

أحمد السليطي

دوحة املعرفة

غرض تجاري

مدرب رواد أعامل

والوجدان

التاريخ والوقت
الخميس

2018/12/06

 11:15-10:00ص

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

2

3

4

5

6

عنوان الورشة

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

خدمة مرشد القراءة

التدوين وحفظ

املعارف التقليدية

تجربتي الشخصية
مع الكتاب

تدوين فهرسة تاريخ
قطر

دوحة املعرفة والوجدان

املشاركون

----

دالل الدورسي

مريم العسريي

مريم الدورسي

----

محمد عيل عبدالله

املكان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
الخميس

2018/12/06

 2:30-12:00م

الخميس

2018/12/06

 4:30-3:00م

الخميس

2018/12/06

 6:00-5:00م

الخميس

2018/12/06

 6:30-6:00م

الخميس

2018/12/06
 8:15-7:15م
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الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

املشاركون

مدير الندوة

1

البحث عن مصادر يف
املكتبة

مكتبة قطر الوطنية

----

2

ندوة الصحراء يف
األدب

أ.إبراهيم الكوين /أ.جامل

3

مركز ديوان العرب

عرضاوي

----

الشاعر

سعود فطور
الشاعر

عبد الله نهار النعيمي

عبد الرحمن سعود الهاجري

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/12/07

 6:00-5:00م

الجمعة

2018/12/07

 8:00-7:00م

الجمعة

2018/12/07

 9:00-8:00م

ورش العمل
م

عنوان الورشة

املشاركون

املكان

1

أطفال موهوبون

دار لوسيل

قاعات الدور االول
قاعة 3C

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/12/07

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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ورش العمل
م

عنوان الورشة

2

أرسار رواية القصة

عضو مؤسسة قطر للرتبية

ورشة :تحويل القصة

الدكتور أحمد نتوف

3

إىل فيلم كرتون

املشاركون

معهد التطوير الرتبوي

والعلوم وتنمية املجتمع

قطر الخريية

املكان

الدور االول قاعة 3B

الدور االول قاعة 3D

التاريخ والوقت

الجمعة

2018/12/07

 6:00-5:00م

الجمعة

2018/12/07

 9:00-7:15م

دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

1

خدمة مرشد القراءة

2

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

دوحة املعرفة والوجدان

املشاركون

املكان

دالل الدورسي

دوحة املعرفة

مريم العسريي

----

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
الجمعة

2018/12/07

 6:00-5:00م

الجمعة

2018/12/07

 6:00-5:00م

40

الندوات  -املرسح الرئييس
م

عنوان الندوة

املشاركون

1

تكريم املشاركني
يف مسابقة
التصوير
الفوتوغرايف

----

م

عنوان الورشة

املشاركون

مدير الندوة

----

التاريخ والوقت

السبت

2018/12/08

 4:30-3:00م

ورش العمل

1

2

دورة األدب للكاتب
األكرب سنا

معهد التطوير الرتبوي

عضو مؤسسة قطر للرتبية
والعلوم وتنمية املجتمع

استخدام التكنولوجيا

معهد التطوير الرتبوي

اللغة العربية

والعلوم وتنمية املجتمع

لدعم تعليم وتعلم

عضو مؤسسة قطر للرتبية

املكان

الدور االول قاعة 3B

الدور االول قاعة 3C

التاريخ والوقت

السبت

2018/12/08

 6:00-5:00م

السبت

2018/12/08

 6:00-5:00م

دوحة املعرفة والوجدان
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دوحة املعرفة والوجدان
م

عنوان الورشة

1

خدمة مرشد القراءة

2

3

4

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

خدمة مرشد القراءة

وقت الزوار لتبادل
األراء حول الكتب

دوحة املعرفة والوجدان

املشاركون

املكان

دالل الدورسي

دوحة املعرفة

مريم العسريي

----

دالل الدورسي

مريم العسريي

----

والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

دوحة املعرفة
والوجدان

التاريخ والوقت
السبت

2018/12/08

 11:15-10:00ص

السبت

2018/12/08

 2:30-12:00م

السبت

2018/12/08

 4:30-3:00م

السبت

2018/12/08

 7:00-6:00م

الدول املشاركة

Participating Countries

44

ضيف الرشف

Guest of Honour

روسيا

Russia
دوحة املعرفة والوجدان
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الدول املشاركة

Participating Countries
سلطنة عامن

النمسا
Austria

األردن
Jordan

سوريا
Syria

الهند
India

الجزائر
Algeria

فرنسا
France

أمريكا
USA

السودان
Sudan

فلسطني
Palestine

إيران
Iran

السويد
Sweden

قطر
Qatar

إيطاليا
Italy

الصني
China

قريغيزتان
Kyrgyzstan

إسبانيا
Spain

العراق
Iraq

كندا
Canada

بريطانيا
Britain

الفلبني
Philippines

كوريا
Korea

تركيا
Turkey

الكويت
Kuwait

لبنان
Lebanon

تونس
Tunisia

أملانيا
Germany

ماليزيا
Malaysia

روسيا
Russia

املغرب
Morocco

Sultanate of Oman

دوحة املعرفة والوجدان

دور النرش املشاركة

Participating Publishers

48

Jordan - االردن
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

1-68

Itqan For Educational Services

اتقان للخدمات الرتبوية

1

5-26

Alahlia For Publishing And Distribution

األهلية للنرش والتوزيع

2

5-45

Alaan

اآلن نارشون وموزعون

3

5-5

Home Publishers And Distributors

البداية نارشون وموزعون

4

5-44

Alatharya

الدار األثرية

5

الدار املنهجية للنرش والتوزيع

6

Booth Number

5-13

Al Dar Almanhajiah For Publishing And
Distribution

1-89

Al Salwa Publishers

السلوى للدراسات والنرش

7

1-58

Abc Publishers

ألف باء تاء نارشون

8

5-29

Jabal Amman Publishers

جبل عامن نارشون

9

جمعية املحافظة عىل القرآن الكريم

10

5-49

The Conversation Of The Holy Quran
Society

5-50

Daralebtekar

دار االبتكار للنرش والتوزيع

11

5-15

Dar Al-Ayam Pub & Dist

دار االيام للنرش والتوزيع

12

دار الثقافة للنرش والتوزيع

13

5-7

Dar Al Thaqafa For Publishing &

دوحة املعرفة والوجدان

Distributing
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Jordan - االردن
رقم الجناح
Booth Number

5-63
5-23
5-25
5-10

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

Daraljenan

دار الجنان للنرش والتوزيع

14

دار الراية للنرش والتوزيع

15

دار الرنيم للنرش والتوزيع

16

دار الرشوق للنرش والتوزيع

17

Dar Alraya For Publication And
Distribution

Dar Alraneem Publishing & Distribution
Dar Alshorok For Publishing And
Distribution

5-62

Dar Alfurqan

دار الفرقان

18

5-24

Dar Alfiker

دار الفكر نارشون وموزعون

19

5-33

Daralmassirafor Pubdis

دار املسرية للنرش والتوزيع

20

دار املعتز للنرش والتوزيع

21

دار املناهج للنرش والتوزيع

22

5-36
5-59

Dar Al Muotaz For Publishing And
Distribution

Dar Almanahej For Publishing And
Distribution

1-44

Dar Al Manhal Publishers

دار املنهل نارشون

23

5-64

Dar Al Nafaes

دار النفائس

24

5-52

Dar Alnoor Almobeen

دار النور املبني

25

دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع

26

5-9

Dar Al Yazouri Scientific Publishing And
Distribution

دوحة املعرفة والوجدان
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Jordan - االردن
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

5-54

Azminah

دار أزمنة للنرش والتوزيع

27

5-8

Dar Osama For Publishing

دار أسامة للنرش والتوزيع

28

دار أمجد للنرش والتوزيع

29

دار آمنة للنرش والتوزيع

30

Booth Number

5-34
5-55

Amjad House For Publishing And
Distribution

Amnah House For Publishing&
Distributing

5-35

Dar Jareer For Publishing & Distribting

دار جرير للنرش والتوزيع

31

5-32

Dar Djlah Publishers And Distributors

دار دجلة نارشون وموزعون

32

2-55

Majdalawi Masterpieces

دار روائع مجدالوي

33

5-51

Dar Shahrzad

دار شهرزاد للنرش والتوزيع

34

دار صفاء للطباعة والنرش والتوزيع

35

5-27

Dar Safa For Printing, Publishing And
Distribution

5-20

Dra Alam Al-Thqafa For Publishing

دار عامل الثقافة للنرش

36

5-61

Dar Ammar

دار عامر

37

دار غيداء للنرش والتوزيع

38

دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع

39

5-14
5-28

دوحة املعرفة والوجدان

Dar Ghaidaa For Publishing &
Distribution

Dar Konoz Almarefa

51

Jordan - االردن
رقم الجناح
Booth Number

5-6
5-16

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

Dar Wael For Publishing

دار وائل للنرش

40

دار ومكتبة الحامد للنرش والتوزيع

41

Dar & Maktabat Alhamed For Publication
And Distribution

5-60

Dar Yafa For Publishing And Distribution

دار يافا العلمية للنرش والتوزيع

42

5-46

Dorubthakafya

دروب ثقافية

43

5-11

Zamzam Publishers And Distributors

زمزم نارشون و موزعون

44

عامل الكتب الحديث للنرش والتوزيع

45

فضاءات للنرش والتوزيع

46

قطاف الدانية للنرش والتوزيع

47

5-17
5-53
1-88

Almalktob Alhadeeth For Publishing &
Distribution

Fadaat For Publication And Distribution
Qettaf Al- Daniah For Publishing And
Distrbution

2-84

Tafakkur Center

مركز التفكر

48

5-21

Academic Book Center

مركز الكتاب األكادميي

49

5-22

Debono Center For Teaching Thinking

مركز ديبونو لتعليم التفكري

50

5-48

Alfursan Est. For Pub. & Dist.

مؤسسة الفرسان للنرش والتوزيع

51

مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع

52

5-12

Al Waraq For Publication & Distribution
Services Est

دوحة املعرفة والوجدان
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االردن Jordan -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

53

دار زهدي

Dar Zuhdi

5-47

54

دار خطاب للنرش والتوزيع

Darkhattab

5-19

55

نبالء نارشون وموزعون

Nobalaa For Publishing

5-31

56

دار الخطيب لالنتاج والتسويق

Booth Number

Dar Al Khatib For Production And
Marketing

2-70

الجزائر Algeria -
م

رقم الجناح

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

وزارة الثقافة

Ministere de la culture

4-6

1

ألفا للوثائق

Alpha Documentation

4-4

2

ابن النديم للنرش والتوزيع

Ibn Nadim

4-5

Booth Number

دوحة املعرفة والوجدان
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السودان Sudan -
م

الجهة املشاركة  -النارش

1

املكتبة الوطنية السودانية ( هيئة حكومية )

Publisher
National Library Of Sudan
)(Governmentbody

رقم الجناح
Booth Number

5-41

2

اتحاد النارشين السودانيني

Sudanese Publishers Union

5-38

3

مكتبة دار املناهج للنرش

Daralmanahig Library For Publisher

1-75

4

دار املصورات للنرش

El Mosawarat Publishing House

5-39

5

دار عزة للنرش والتوزيع

Azza Publishing House

5-42

6

دار الريم للنرش والتوزيع

Alreem Publishing Houe

5-43

7

مكتبة الرشيف االكادمييه

Alshreef Academy Book Shop

5-40

السويد Sweden -
م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

دار املنى

Dar Al Muna

2

Hegas

Hegas

دوحة املعرفة والوجدان

رقم الجناح
Booth Number

1-81

54

الصني China -
م

1

رقم الجناح

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

رشكة هاربني للتبادل الثقايف يف حقوق

Harbin Cultural Exchange Copyright

النرش املحدودة

Booth Number

Trade Co.,Ltd.

1-63

العراق Iraq -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

دار الكتب العلمية

Dar Alkotb Alamya

4-20

2

مكتبة دار دجلة للنرش والتوزيع

Dijlabookshop

4-19

Booth Number

الفلبني Philippines -
م

الجهة املشاركة  -النارش

1

سفارة الفلبني

عدد االجنحة

Publisher
Embassy of The Republic of he

4-41

Phillippines

الكويت Kuwait -
م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

متجر كشمش

Kshmsh Store

2

مكتبة دار البيان للطباعة و النرش و التوزيع

رقم الجناح
Booth Number

2-58

Dar Al Bayyan Library For Printing,
Publishing And Distribution

4-85

دوحة املعرفة والوجدان
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Kuwait - الكويت
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

4-76

Alsahwa Bookshop

مكتبة الصحوة

3

4-71

Dar Ibn Al Nafis Publ.

دار ابن النفيس للنرش والتوزيع

4

4-77

Dar Alshorouk Book Shop

مكتبة دار الرشوق

5

4-91

Almaref United Bookshop

مكتبة املعارف املتحدة

6

4-65

Nova Plus Publishing & Distribution

نوفا بلس للنرش والتوزيع

7

4-66

Al Khan For Publishing And Distribution

دار الخان للنرش والتوزيع

8

4-92

Almanar Islsmic Bookshop

مكتبة املنار االسالمية

9

3-16

Dar Sama For Publishing And Distribution

دار سام للنرش والتوزيع

10

2-13

Dar Ussalam International Bookshop

مكتبة دار السالم الدويل

11

2-19

Islam Presentation Bookshop

مكتبة دار التعريف باالسالم

12

Dar Ashraqat Publishing, Distribution,

دار ارشاقات للنرش والتوزيع والدعاية

Daradahriah

دار الظاهرية للنرش والتوزيع

14

رشكة مكتبة أهل األثر للنرش والتوزيع

15

Booth Number

4-78
4-75
4-81

Advertising And Advertising

Ahl Al Ather Book Company For
Publishing And Distribution

واالعالن

13

دوحة املعرفة والوجدان
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الكويت Kuwait -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

16

مكتبة زمزم االسالمية

Zamzam Islamic Bookshop

4-93

17

دريم بوك للنرش والتوزيع

Dream Book

4-60

18

مكتبة االمام الذهبي

Imam Aldhabi Book Shop

4-90

19

دار اإلبداع الفكري للنرش والتوزيع

Ebdaa Fekry Publishing Co.

4-59

20

رشكة دار كلامت للنرش والتوزيع

Booth Number

& Dar Kalemat For Publishing

4-64

Distribution

21

حروف الكويت للنرش والتوزيع

Harouf Al Kuwait For Est

4-57

22

دار املسيلة للنرش والتوزيع

Dar Al Mssila Publishing And Distribution

4-68

23

رواد املعرفة

Rwad Almarefa

4-94

24

مكتبة دار االنصار للنرش والتوزيع

Dar Al Ansar Library For Publishing And
Distribution

4-95

25

مجموعة السالم اإلعالمية

Alsalam Media Group

4-56

26

ذات السالسل

That Alsalasil

4-58

27

بصمة للنرش

Dar Bsma

4-52

28

مكتبة دار ابن حزم

Dar Ebn Hazm Book Shop

4-70

دوحة املعرفة والوجدان
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الكويت Kuwait -
م

الجهة املشاركة  -النارش

29

مؤسسة التواصل بني املرشق واملغرب

30

سبارك للنرش والتوزيع

31

رشكة بالتينيوم للنرش والتوزيع

Publisher
Mashreq-Maghreb Communication
Foundation

Spark Books
Platinum Publishing Distribution
Cpmpany

رقم الجناح
Booth Number

4-89
4-61
4-54

32

دار اقرأ للنرش والتوزيع

Dar Iqra'a

4-55

33

دار خطوة للنرش والتوزيع

Khatwah For Publishng And Distributing

4-69

34

مكتبة آفاق للنرش والتوزيع

35

املجلس الوطني للثقافة والفنون والرتاث

36

مكتبة ابن كثري

4-80

37

مركز البحوث والدراسات الكويتية

3-19

Aafaq Bookstore For Publishing And
Distribution

National Council for culture
Arts and Letters

1-8
3-18

38

دار سعاد الصباح للنرش

Dar Souad Alsabah For Publishing

3-20

39

رشكه غراس للنرش والتوزيع

Gheras Company

4-88

40

دار سلمى للنرش والتوزيع

Dar Salma

4-62

41

مايبوك للنرش والتوزيع

دوحة املعرفة والوجدان

4-79

58

املانيا Germany -
م

1
2

رقم الجناح

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

نظام التعليم باللعب لوجيكو  -من فبنكن

Logico Learning System - From Finken-

املركز التعليمي لحقوق اإلنسان

Lm Lehrcenter Für Menschenrechte

فريالج  ،أملانيا

Booth Number

Verlag, Germany

2-62
4-39

املغرب Morocco -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

منشورات باب الحكمة

Edition Bab Al Hikma

4-16

2

سلييك أخوين

Slaiki Akhawayne

4-18

3

مكتبة دار االمان للطباعة والنرش والتوزيع

4

وزارة الثقافة واالتصال ( النارشون املغاربة) دار التوحيدي  -منشورات

Booth Number

Dar El Aman Library For Publishing And
Printing And Distribution

)(Ministry Of Cultural & Communication

4-17
4-12

فاصلة  -دار أيب رقراق للنرش والتوزيع-منشورات لغات الجنوب

Morrcan Publishers

مؤسسة قطر الندى للثقافة واإلعالم

Fondation Qatrunnada For Culture, Media

6

منشورات مرسم

Editions Marsam

4-13

7

منشورات الحلبي

Editions Al Halabi

2-60

8

الدار العاملية للكتاب

Dar Al Alamia Lil Kitab

4-15

5

والنرش

And Publishing

4-14

دوحة املعرفة والوجدان
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Austria - النمسا
رقم الجناح
Booth Number

2-22

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

Antiquariat Inlibris

Antiquariat INLIBRIS

1

India - الهند
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

2-74

Good Word

مكتبة غودورد

1

2-59

Islamic Publishing House India

دار النرش اإلسالمي

2

2-31

Academic India

أكادميية الهند

3

2-18

Panworld Education

PanWorld education

4

2-49

Crescent India

كرسنت الهند

5

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

U.S. Embassy in Qatar

سفارة الواليات املتحدة االمريكية

1

Booth Number

USA - امريكا
رقم الجناح
Booth Number

2-12

دوحة املعرفة والوجدان
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ايران Iran -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

موسسة املعارض الثقافية اإليرانية

Iran Cultural Fairs Institute

4-11

2

دارالثقافه والفن االیرانی

Iran Culure &Art Center

4-9

3

كاين مهر

Kanimeher

4-8

4

نرشاحسان

Nashr Ehsan

4-7

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

منشورات املتوسط

Al Mutawassit

Booth Number

ايطاليا Italy -
رقم الجناح
Booth Number

4-38

إسبانيا Spain -
م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

عدد االجنحة

1

Edebe

Edebe

1-62

دوحة املعرفة والوجدان
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Britain - بريطانيا
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

4-51

Al Warrak Publishing Ltd

رشكة الوراق للنرش املحدودة

1

4-50

Dar Al Hikma London

دار الحكمة لندن

2

2-43

Big Ben Education Ltd

بيك بان للتعليم

3

2-39

Learning Roots - Fonoon

 فنون- جذور التعليم

4

2-16

Brown Watson

Brown Watson

5

Booth Number

Turkey - تركيا
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

2-86

I Like To Learn

أحب التعلم

1

4-23

Green Zone Kitabevi Ve Yayıncılık

دار غرين زون للنرش

2

4-40

Strategic Fiker Center For Studies

مركزالفكر االسرتاتيجي للدراسات

3

Booth Number

دوحة املعرفة والوجدان
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تركيا Turkey -
م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

4

دار اللباب

Al Lobab

5

وزارة الثقافة والسياحة

6

دار سوزلر للنرش

7

دار اآلداب للنرش

رقم الجناح
Booth Number

4-35

Ministry Of Culture And Tourism Of
Republic Of Turkey

2-21
4-37

Adab Publication

4-22

تونس Tunisia -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

الدار املتوسطية للنرش

Mediterranean Publisher

5-56

2

كنوز للنرش و التوزيع

Kounouz Publishing

1-66

3

دار الحروف

Dar Alhrof

4

مع األطرش للكتاب املختص
مج ّ

Latrach Edition

4-62

5

دار املالكية

Dar Almalikiya

5-58

Booth Number

دوحة املعرفة والوجدان

63

روسيا Russia -
م

الجهة املشاركة  -النارش

1

ضيف الرشف روسيا

Publisher

رقم الجناح
Booth Number

2-2

سلطنة عامن Sultanate of Oman -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

مكتبة عامل الطفل

Child World Library

2-57

2

وزارة الرتاث والثقافة

Ministry Of Heritage & Culture

2-36

3

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

Booth Number

مكتبة الطفل املبدع ( مدينة األلعاب

(Creative Child Bookshop (Educational

5

مركز مكتبة أمجاد اإلسالم

Amgad Aleslam Book Shop Center

2-37

6

دار نخل للنرش والتوزيع

Dar Nakhl For Publishing And Distribution

1-77

7

مكتبة الضامري للنرش والتوزيع

Aldhamri Bookshop

2-46

8

العب وتعلم للوسائل التعليمية العاملية

9

Al Batra Bookshop

10

مكتبة مسقط

4

التعليمية)

دوحة املعرفة والوجدان

Toys City

Play And Learn For The Educational
Methods Of The World

2-80

1-90
2-42

Muscat Bookshop

2-47

64

سلطنة عامن Sultanate of Oman -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

11

دار الكتاب الناطق

Talking Book

1-49

12

بيت الغشام للتجارة

Al Ghsham House

2-38

Booth Number

سوريا Syria -
م

1

رقم الجناح

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

دار مؤسسة السباعي لتقنيات الوسائل

Al Sebai Establishment House For

التعليمية والنرش

2

سفارة سوريا

Booth Number

Educational And Publishing Techmology

2-83
3-4

3

دار القلم العريب

Dar Alqalam Alarabi

1-65

4

دار املناهل للطباعة و النرش

Dar Almnahel

1-94

5

دار وحي القلم للطباعة و النرش و التسويق

Dar Wahe Alkalam

5-93

6

دار النوادر

Dar Alnawader

5-94

7

دار رسالن

Rislan Publishing House

4-73

8

دار عقل

Akl Publishing House

4-72

9

دار ربيع للنرش

Rabie Publishing House

2-87
دوحة املعرفة والوجدان
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سوريا Syria -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

10

دار طيور الجنة

Dar Tiour Aljana

2-73

11

دار الكتاب العريب

Dar Alkitab Alarabi

5-65

12

دار غار حراء

Dar Ghar Hira

5-95

13

دار نينوى للدراسات والنرش والتوزيع

14

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش

Ninawa For Studies ,Publishing And
Distribution

Dar Al Fikr For Printing Publishing And
Destributing

Booth Number

4-84
5-83

15

دار املأمون للثقافة والرتاث

Dar Almamoun For Culture And Heritage

5-77

16

دار الخري للطباعة والنرش والتوزيع

Dar Alkhair

5-91

17

دار الجديد

Dar aljadid

1-55

18

دار الرشيد

Dar alrashid

5-81

19

دار اليقني

Dar Alyakkin

4-8

20

دار اإلرشاد للنرش

Irshad Publisher

4-74

21

دار زهرة املستقبل للنرش

Dar Zahret Almustakbal For Publish

2-79

22

دار القلم للطباعة و النرش و التوزيع

Dar Alkalam

5-69

دوحة املعرفة والوجدان
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سوريا Syria -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

23

دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش

24

دار املاليني للطباعة والنرش والتوزيع

Dar Almalayeen

25

دار الحافظ الذهبي

Dar Al-Haffez Alzhaby

26

الطفل الذيك

Smart Boy

1-73

27

دار الهيثم للوسائل التعليمية واالطفال

Dar Alhesm

2-61

28

دار التكوين

Dar Al-Takwen

5-72

29

دار الحوار

Dar Alhiwar

5-71

30

دار العلامء الصغار

Dar Ollamaasong

31

دار الحكمة لخدمة القرآن الكريم

32

دار الرواد

Dar Al Rowad

مؤسسة هشام السباعي للوسائل

Hisham Al Sebai Institution For

دار الحافظ للطباعة والنرش والتوزيع

Dar Al Hafez

دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع

Dar Al Maarifah For Publishing,

33
34
35

التعليمية

واإلنتاج الفني

Publisher

Booth Number

Dar Tlass For Studies, Translation And
Publication

5-68
5-67

Dar Al Hekmah For The Service Of The
Holy Quran

5-96
5-74

Educational Means

1-97
5-80

Distribution And Tech Production

4-83

دوحة املعرفة والوجدان
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سوريا Syria -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

36

دار سفري

Dar Safeer

2-52

37

دار القدس

Dar Al Quds

1-74

38

دار حرب

Dar Heber

1-85

39

نور حوران للثقافة والنرش والرتاث

Nour Houran Publishing House

5-82

40

دار كنعان للدراسات والنرش

Kanaan Publishing

5-76

41

دار طيبة الدمشقية

Dar Taibadamas

5-73

42

دار القادري

Kadriee

5-78

43

دار القبس للطباعة و النرش و التوزيع

Dar Alkabas

5-86

44

صفحات للدراسات والنرش والتوزيع

Safahat For Studies And Publishing

5-85

45

أفكار للنرش والتوزيع

Afkar For Publishing

5-84

46

دار الرشق العريب

Dar Alsark Alarabi Co

5-70

47

دار العال للطباعة والنرش

Dar Alola Publishing House

2-75

48

أمل الجديدة

Amal Al Ghadiaia

5-66

دوحة املعرفة والوجدان

Booth Number

68

سوريا Syria -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

49

دار العصامء للطباعة والنرش والتوزيع

Daralasma

5-98

50

دار املنصور

Dar Almansour

4-87

51

دار رواد املجد

Dar Rowadalmajd

5-75

52

دار آل يارس للطباعة والنرش

Booth Number

2-72

53

دار ضياء الشام

Dar Dyaa Alsham

5-88

54

دار التقوى

Dar Altaqwa

5-87

55

دار الرضوان

Al Radwan Publishing House

2-54

56

دار املاجد

Dar Almajed

5-97

57

دار الغوثاين للدراسات القرآنية

Dar Al-Guthani For Quranic Studies

5-92

58

دار الفرقد

Dar Alfarqad

5-79

59

دار املعراج

Dar Meraj

4-82

60

اطلس للنرش والتوزيع

61

دار ورد

5-90
Dar Ward

5-89

دوحة املعرفة والوجدان
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فرنسا France -
م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

سفارة فرنسا

France in Qatar

رقم الجناح
Booth Number

3-7

فلسطني Palestine -
Publisher

رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

1

وزارة الثقافة

4-24

2

سفارة فلسطني بالدوحة

4-25

3

جمعية الصداقة الفلسطينية  -القطرية

Palestinian - Qatari Friendship
Association

Booth Number

4-26

4

دار الشامل للنرش والتوزيع

Al-Shamel Publishing And Distribution

4-28

5

دار الجندي للنرش والتوزيع

Dar Jundi For Publishing & Distribution

4-27

دوحة املعرفة والوجدان
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70

Qatar - قطر
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

2-25

Abu Karbal Bookshop

ABU KARBAL BOOKSHOP

1

2-44

Hexis Trading

Hexis Trading

2

1-38

Global Antiques And Arts

اثريات و فنون عاملية

3

1-76

Altaqwa

التقوى

4

2-29

Al Araby Al Jadeed

العريب الجديد

5

3-3

National Human Rights Committeeo

اللجنه الوطنية لحقوق االنسان

6

4-10

Iranian Cultural Center

املركز الثقايف االيراين

7

املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات

8

الهيئة العاملية لتدبر القرآن الكريم

9

Booth Number

5-1
4-32

Arab Center For Research And Policy
Studies

The International Organization For The
Management Of The Holy Qura

1-69

In Finte M

انفنتم للدعاية والتوزيع

10

3-28

Echo Media

ايكوميديا

11

1-96

Bright Horizon Trading

برايت هورايزون للتجارة

12

4-34

Qatar Youth Hostels

بيوت الشباب القطرية

13

دوحة املعرفة والوجدان
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قطر Qatar -

3-14

رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

14

تبيان للخدمات التعليمية

Tebyan Education Services

2-23

15

توب جيمز

Top Educational Games

2-85

16

توصيل  -دار الرشق

Tawseel - Dar Al Sharq

4-30

17

جامعة قطر

Qatar University

1-3

18

جمعية البالغ الثقافية

Albalagh Culture Society

4-31

19

جمعية قطر الخريية

Qatar Charity

3-14

20

جود

Joud

3-11

21

حديقة القرآن النباتية

Qur'anic Botanic Garden

4-48

22

دار التلميذ للوسائل التعليمية

23

دار الثقافة

24

دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع

Booth Number

2-81
Dar Al - Thaqafah
Dar Al-Thaqafa Printing Journalist
Publication Distribution

3-22
3-32

25

دار الوتد  -اطفال

Dar Al Watad

2-27

26

دار الوتد للكتب واملطبوعات

Dar Al Watad

2-27

دوحة املعرفة والوجدان
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Qatar - قطر
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

1-2

Hamad Bin Khalifa University Press

دار جامعة حمد بن خليفة للنرش

27

3-17

Roza Publishing

دار روزا للنرش

28

1-1

Katara Puplishing House

دار كتارا للنرش

29

3-13

Lusail Publishing And Distribution House

دار لوسيل للنرش والتوزيع

30

2-71

Dywan Trading & Distribution

ديوان للتجارة والتوزيع

31

3-30

Rwaq

رواق

32

3-12

Zkhrfat

زخرفات

33

سمرقند للتجارة وتوزيع الكتب

34

Booth Number

Samarkand Trading And Book

3-24

Distribution

2-51

Chapter One Bookstore

شبرت ون

35

1-86

Al-Rawnaqtrading Company

رشكة الرونق التجاري

36

2-26

Iqra Trading Company

رشكة إقرأ للتجارة

37

4-42

Bait Al-Mashura Finance Consultations

رشكة بيت املشورة لالستشارات املالية

38

2-78

Red Ribon Company

رشكة ريد ريبون

39

دوحة املعرفة والوجدان
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Qatar - قطر
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

3-38

Colour Note Company

رشكة كلر نوت

40

2-50

Fekra

فكرة للوسائل التعليمية

41

فكرة وبصمة

42

Booth Number

1-93
1-51

Educational Ktateeb

كتاتيب التعليمية

43

2-15

Crescent Book Shop

كرسنت بوك شوب

44

5-2

Police College

كلية الرشطة

45

2-3

Qatar Museums

متاحف قطر

46

 وزارة العدل- مركز الدراسات القانونية

47

مركز الدوحة لحرية اإلعالم

48

مركز أدب الطفل للتدريب الرتبوي

49

4-3
4-46
1-61

Center For Legal Studies - Ministry Of
Justice

Doha Center For Media Freedom
Adb Altfeel Center For Educational
Training

Muhammad Bin Hamad Al Thani Center

مركز محمد بن حمد آل ثاين إلسهامات

4-47

Education Development Institute

معهد التطوير الرتبوي

51

1-98

Ibn Al Qayyim Book Store

مكتبة ابن القيم

52

4-44

For Muslim Contributions To Civilization

املسلمني يف الحضارة

50

دوحة املعرفة والوجدان
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قطر Qatar -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

53

مكتبة التباين

Libaray Altabaaion

3-31

54

مكتبة الرسالة

Alresala Book Shop

3-29

55

مكتبة الغرس الطيب

Al Gares Al Taiab

1-82

56

مكتبة املجمعة

Almajmaah Library

3-26

57

مكتبة كلامت

Kalemat Bookstore

3-23

58

مملكة املهارات التعليمية

Educational Skills Kingdom

1-71

59

سفينة املعرفة

1-84

60

صوت الطفولة

1-83

Booth Number

61

ميوزك بوكس

Music Box

1-92

62

وزارة االقتصاد والتجارة

Ministry Of Economy And Commerce

4-2

63

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

64

وزارة التخطيط التنموي و االحصاء

65

وزارة الثقافة والرياضة

Ministry Of Islamic Affairs And
Endowment

Ministry Of Development Planning And
Statistics

4-1
2-4
3-1

دوحة املعرفة والوجدان
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قطر Qatar -
م

الجهة املشاركة  -النارش

66

وزارة التعليم والتعليم العايل

67

منتدى العالقات العربية والدولية

Publisher
Ministry of Education

and Higher Education
Forum For Arab And International
Relations

رقم الجناح
Booth Number

2-1
3-8

68

بيت املعرفة التعليمية للتجارة

Bait Al Maarifa Educational Trading

1-64

69

جولد انرتناشيونال بوك شوب

Gold International Book Shop

2-35

70

مكتبة الغرافة

Algharafa Bookshop

1-54

71

الضاد للخط العريب

3-25

72

دار القلم للتوزيع

Dar Al Qalam Distribution

1-80

73

دار اإلمام البخاري

Dar Imam Bukhari

3-27

74

يب إن الرياضية

bein sport

3-10

75

راوي الكتب

76

دار زكريت للنرش والتوزيع

77

مركز الدوحة الدويل لحوار االديان

78

مكتبة غرياين الدولية

دوحة املعرفة والوجدان

1-53
Zekreet Publishing & Distribution
Doha International Center
for Interfaith Dialogue

3-15
3-33
2-20

76

قطر Qatar -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

79

األكادميية األوملبية القطرية

Qatar Olympic Academy

3-9

80

Happy Tots Trading

Happy Tots Trading

1-91

81

تلفزيون قطر

Qatar TV

4-45

82

مركز الريادة للفتيات

Booth Number

2-28

قريغيزتان Kyrgyz -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

سفارة جمهورية قريغريستان

the Embassy of the Kyrgyz Republic

Booth Number

3-2

كوريا Korea -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

سفارة جمهورية كوريا

Embassy Of The Republic Of Korea

Booth Number

3-5

دوحة املعرفة والوجدان
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كندا Canada -
Publisher

عدد االجنحة

م

الجهة املشاركة  -النارش

1

كتب نون

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

هوم أبليد تراينينغ

Home Applied Training

2-68

2

دار الرتاث العاملي ش.م.م.

World Heritage Publishers Ltd

2-14

3

مكتبة لبنان نارشون

Librairie Du Liban Publishers

1-20

4

منشورات ضفاف  -منشورات االختالف

5

دار املؤلف

1-40

لبنان Lebanon -
رقم الجناح
Booth Number

6

دار الفكر اللبناين

Dar Al Fikr Allubnani

1-48

7

عويدات للنرش والطباعة

Editions Oueidat

1-19

8

رشكة سمري دار نرش

Samir Editeur

2-64

9

دار مكتبة املعارف نارشون

Dar Almaaref Bookshop Co. Publishers

1-72

10

دار الراتب الجامعية

Dar El Rateb Al Jamiah

1-36

دوحة املعرفة والوجدان
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لبنان Lebanon -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

11

أكادمييا إنرتناشيونال ودار الكتاب العريب

12

انسيكلوميديا ش.م.ل

13

دار الغرب االسالمي

1-29

14

دار النهضة العربية

1-30

15

دار الطليعة

1-31

16

دار الرقي للطباعة والنرش والتوزيع

Dar Al Rouqy

مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنرش

Al - Rehab Modern Establishment For

17

والتوزيع

18

دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع

Publisher

Booth Number

Academia International & Dar Al Kitab Al
Arabi - Beirut - Lebanon
Encyclo Media S.a.l

2-10
2-24

2-53

Printing, Publishing And Distribution

Dar Ibn Hazm For Publishing, Printing,
And Distribution

1-25
1-34

19

بوكريا

Bookeria

2-30

20

دار الكتاب اللبناين

Dar Al-Kitab Al-Lubnani

2-7

21

دار الروافد الثقافية نارشون

Al Rawafed Culture & Publishers

1-32

22

دار املجاين

Dar Al Majani S.a.l

2-66

23

املكتبة الرشقية

Librairie Orientale S.a.l.

2-65

دوحة املعرفة والوجدان
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لبنان Lebanon -
رقم الجناح

م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

24

دار الكتب العلمية

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

1-14

25

منشورات الحلبي الحقوقية

Alhalabi Legal Publications

1-39

26

املؤسسة العربية للدراسات والنرش

27

مكتبة حسن العرصية للطباعة والنرش
والتوزيع

28

دار البشائر اإلسالمية

29

الدار العربية للموسوعات  -لندن ادوكيشن

Arab Institute For Research And
Publishing

Booth Number

1-5

Hassan Modern Library

2-11

Darl Al Bashaer Al Islamiya

1-23

Arabencyclopedia House - London
Education

1-18

30

الدار العربية للعلوم نارشون

Arabscientificpublishers

1-17

31

دار ابن كثري

Dar Ibn Katheer

1-35

32

رشكة رشاد برس للطباعة والنرش والتوزيع

Rachad Press Co.

1-6

33

دار املرشق

Dar El Machreq

1-56

34

دار صادر

Dar Sader

2-8

Dar Al Sanhury

1-46

Al Maktaba Al Hadissa Publishers

1-43

35
36

دار السنهوري القانونية والعلوم
السياسية

املكتبة الحديثة نارشون

دوحة املعرفة والوجدان
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Lebanon - لبنان
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

2-9

All Prints Distributros & Publishers

رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش

37

2-5

Hachette Antoine / Naufal

 نوفل/ دار هاشيت أنطوان

38

2-34

Dar Kitab Samer

دار كتاب سامر

39

2-63

Dar Asala

دار أصالة

40

1-50

New Line

نيو الين

41

1-9

Dar Al Adab

دار اآلداب

42

1-37

Centre For Arab Unity Studies

مركز دراسات الوحدة العربية

43

2-6

Arab Organization For Translation

املنظمة العربية للرتجمة

44

2-82

Time Future

تايم فيوترش

45

1-33

Al Kamel Verlag

منشورات الجمل

46

1-87

Digital Future

املستقبل الرقمي

47

2-33

Books And Beyond

Books and beyond

48

الشبكة العربية لألبحاث والنرش

49

Booth Number

1-10

Arab Network For Research And

دوحة املعرفة والوجدان

Publishing
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Lebanon - لبنان
رقم الجناح

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

2-41

Booklink

بوكلينك

50

2-67

Dar Al Hadaek

دار الحدائق

51

2-45

Dar Kreidieh

دار كريدية

52

1-7

Dar Al Farabi

دار الفارايب

53

1-16

Dar Al Saqi

دار الساقي

54

1-78

Makassed Publishing And Printing House

دار املقاصد للتأليف والطباعة والنرش

55

2-4

Jarrous Press Publishers

جروس برس نارشون

56

1-21

Zain Legal Publications

منشورات زين الحقوقية

57

1-57

Engineering Services Company

رشكة الخدمات الهندسية

58

دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع

59

رشكة املؤسسة الحديثة للكتاب

60

مؤسسة اإلميان للطباعة والنرش والتوزيع

61

Booth Number

1-15
1-41
1-24

Dar Alandalosse For Publishing And
Printing

Modern Company For Books
Al - Eman Printing, Publishing &
Distribution Est

دوحة املعرفة والوجدان
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Lebanon - لبنان
رقم الجناح
Booth Number

1-28
1-42
2-56

Publisher

 النارش- الجهة املشاركة

م

Darattannweer

دار التنوير

62

املكتبة العرصية للطباعة والنرش

63

الدار النموذجية للطباعة والنرش

64

Alassrya Library For Printing And
Distributing

Al Dar Alnmozajeah For Printing And
Distributing

1-26

Saer Al Mashrek

دار سائر املرشق

65

1-11

Dar Assakafa

دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع

66

1-12

Nobilis Maison D'edition Sarl

دار نرش نوبيليس

67

دريم الند كتب اطفال

68

ابداع للدراسات و النرش

69

دار الفراشة للطباعة والنرش والتوزيع

70

1-79
1-70
1-27

Creativity For Studies And Publishing
Dar El Farasha For Printing, Publishing

دوحة املعرفة والوجدان

And Distribution

83

ماليزيا Malaysia -
م

الجهة املشاركة  -النارش

Publisher

1

Mind to Mind

Mind To Mind

دوحة املعرفة والوجدان

رقم الجناح
Booth Number

قاعات املعرض

Exhibition Halls

القاعة 1 -

86

1-97

1-98

1-90
1-89

Happy Tots
Trading

1-91
1-88

السلوى للدراسات
والنرش
دار املقاصد للتأليف
والطباعة والنرش

ميوزك بوكس
1-92

1-78
1-77

1-94

1-93

1-86

دار القلم للتوزيع

رشكة الرونق التجاري

1-81

1-75

Info

دار القلم العريب

1-58
1-55

1-48

1-46

1-38

1-39

1-40

1-36

1-35

1-34

دار الراتب الجامعية

Info

منشورات زين
الحقوقية
1-21

1-20

1-22
1-19

مكتبة لبنان نارشون
املؤسسة العربية
للدراسات والنرش

1-5

1-4

فن
تشكييل

عويدات للنرش
والطباعة
رشكة رشاد برس

دار ابن كثري
دار البشائر اإلسالمية

1-3

دار ابن حزم للطباعة
والنرش والتوزيع
مؤسسة اإلميان
للطباعة والنرش والتوزيع

1-44

دار املنهل نارشون
رشكة املؤسسة
الحديثة للكتاب

1-41
1-33

املكتبة
الحديثة نارشون

املكتبة العرصية
للطباعة والنرش

1-43

1-42
1-32

منشورات الجمل
مؤسسة الرحاب الحديثة
للطباعة والنرش والتوزيع

1-31

دار الفراشة
للطباعة
والنرش والتوزيع

دار سائر املرشق

1-23

1-24

1-25

1-26

1-18

1-17

1-16

1-15

الدار العربية للموسوعات

الدار العربية
للعلوم نارشون

دار الساقي

دار الفارايب

Aafaq English
Bookshop

دار اآلداب

لندن ادوكيشن

1-7

1-8

1-9

1-30

1-29

دار الروافد الثقافية دار الطليعة دار النهضة دار الغرب
العربية االسالمي
نارشون

1-14

1-2

جامعة قطر

1-52

1-27

للطباعة والنرش والتوزيع
1-6

1-62

مرسح انشطة االطفال

1-51

دار السنهوري القانونية
والعلوم السياسية
منشورات
الحلبي الحقوقية

اثريات و فنون عاملية

1-61

كتاتيب التعليمية

1-45

مركز دراسا
الوحدة العربية

وزارة
التخطيط
التنموي
واالحصاء

نيو الين
1-50

1-47

Edebe

مركز أدب الطفل للتدريب الرتبوي

راوي
الكتب

مكتبة الغرافة

دار الكتاب الناطق

رشكة هاربني
للتبادل الثقايف
يف حقوق
النرش املحدودة

1-53

دار الوتد  /دار الشامل
لبنان
دار الوتد  /كتب نون
كندا
دار الوتد /دار املؤلف
لبنان
دار الوتد /منشورات ضفاف
لبنان

فن
تشكييل

1-71
1-63

فن
تشكييل
1-60

1-54

1-49

1-37

الحملة الوطنية للقراءة

دار الجديد

دار الفكر اللبناين

مملكة املهارات التعليمية

ابداع لدراسات
و النرش

1-70

دار مكتبة املعارف نارشون

بيت املعرفة التعليمية للتجارة

1-59

دار املرشق

1-73

1-64

ألف باء تاء نارشون

1-56

1-72

الطفل
دار القدس الذيك

انفنتم للدعاية والتوزيع

دار الوتد قطر دار الوتد قطر

1-57

1-74

مكتبة
دار املناهج للنرش

1-68

كنوز للنرش و التوزيع

صوت الطفولة
1-83

1-69

1-66

دار حرب

سفينة املعرفة

1-82

إسألني
مقهى ثقايف

1-84

مكتبة الغرس الطيب

1-65

رشكة
الخدمات
الهندسية

1-85

دار املنى

1-80

دار نخل للنرش
التقوى
والتوزيع
فن
اتقان للخدمات الرتبوية
تشكييل
1-67

فكرة وبصمة

املستقبل الرقمي

دريم الند كتب اطفال
1-76

دار املناهل
للطباعة و النرش

1-87

قطاف الدانية
للنرش والتوزيع
1-79

1-96

برايت
مؤسسة هشام السباعي
هورايزون للتجارة
للوسائل التعليمية

مكتبة ابن القيم
العب وتعلم للوسائل
التعليمية العاملية

1-95

مصىل رجال

دار األندلس للطباعة
والنرش والتوزيع
الشبكة العربية
لألبحاث والنرش

1-10

دار التنوير
1-28

دار الكتب العلمية
دار الثقافة
للطباعة
والنرش
والتوزيع

1-11

دار نرش
فن
نوبيليس تشكييل
1-12

1-13

1-1

دار جامعة
حمد بن خليفة للنرش

دار كتارا للنرش

مقهى ثقايف

دوحة املعرفة والوجدان

القاعة 2 -
2-88

2-86

2-87

مسابقة دوحة
الوجدان للتصوير
الفوتوغرايف

2-76

دار ربيع للنرش

مسابقة دوحة
الوجدان للتصوير
الفوتوغرايف

رشكة
ريد ريبون

Info

2-60
2-48-A

2-77

2-78

2-79

2-80

2-75

2-74

2-73

2-72

دار أصالة

2-62

2-63

2-64

2-58

2-57

2-56

متجر
كشمش

مكتبة عامل الطفل

2-37

2-38

2-39

دار الرقي للطباعة
والنرش والتوزيع
دار سفري
2-52

2-42

2-43

Al Batra
Bookshop

Big
Hexis Trading
Ben
Education
Mind to Mind

دار كريدية

بوكلينك

2-40

2-41

2-35

2-34

العريب الجديد

2-30

2-29

Books

and beyond

فن
تشكييل

اكادميية الهند

BOOKERIA

2-33

دار كتاب
سامر

Gold international book shop

مركز الريادة للفتيات
2-28

2-27

2-54

دار
الرضوان

دار روائع مجدالوي

2-44

بيت
الغشام جذور التعليم  -فنون
للتجارة

دار الوتد للكتب
واملطبوعات

2-67

2-67

2-53

Chapter One Bookstore

فكرة للوسائل التعليمية
2-45

هوم أبليد
تراينينغ
2-68

2-51

مكتبة الضامري
للنرش والتوزيع

جناح سلطنة عامن

الدار النموذجية
للطباعة والنرش

دار القمر

املكتبة
الرشقية دار املجاين دار الحدائق
2-55

2-46

مركز مكتبة
أمجاد اإلسالم

رشكة سمري دار نرش

2-69

دار الخطيب
لالنتاج والتسويق

ديوان
للتجارة
والتوزيع

2-65

Crescent India
2-49

دار آل يارس
للطباعة والنرش

دار طيور الجنة

2-50

2-47

تايم فيوترش

2-71

2-61

مكتبة مسقط

مكتبة الطفل املبدع

دار التلميذ
للوسائل
التعليمية

2-81

دار النرش اإلسالمي

2-48

أحب التعلم

2-84

2-70

2-59

صفحات

2-85

2-83

توب جيمز مركز التفكر دار مؤسسة السباعي لتقنيات
الوسائل التعليمية والنرش
2-82

فن
دار العال Good
تشكييل للطباعة والنرش Word
منشورات
LOGICO
دار
الهيثم learning system
للوسائل
واالطفال - from Finken-
الحلبي التعليمية
Verlag

إسألني

2-36

دار زهرة
املستقبل للنرش
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2-32

2-31

2-26

Antiquariat
INLIBRIS

وزارة الثقافة والسياحة

2-22

2-21
2-20

سفارة الواليات املتحدة االمريكية

2-19

مكتبة
غرياين الدولية

2-12

متاحف قطر
2-3

2-23

انسيكلو
ميديا ش.م
2-24

ABU KARBAL BOOKSHOP
2-25

2-18

مكتبة دار التعريف باالسالم

مكتبة
دار السالم الدويل
2-13

تبيان
للخدمات التعليمية

رشكة إقرأ للتجارة

2-17

2-14
2-11

2-10

2-9

مكتبة حسن العرصية
للطباعة والنرش والتوزيع

أكادمييا إنرتناشيونال
ودار الكتاب العريب

جروس برس نارشون

دار هاشيت أنطوان  /نوفل
2-5

2-8

رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش
املنظمة
العربية للرتجمة

2-6

دوحة املعرفة والوجدان

دار صادر
دار الكتاب اللبناين

2-7

2-1

ضيف الرشف روسيا

Brown Watson

كرسنت بوك شوب
2-15

2-4

Blackstone
& Holywell

PanWorld education

دار الرتاث العاملي

2-16

وزارة التعليم والتعليم العايل

القاعة 3 -
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3-38

رشكة كلر نوت

املركز
االعالمي
للشباب

جمعية
املحاسبني
القطريني

Maktaba
3-37

3-36

3-32

3-35

3-33

دار الثقافة للطباعة
والنرش والتوزيع

فن
مركز الدوحة
الدويل لحوار االديان تشكييل

مكتبة التباين
3-31

3-34

رواق

إسألني

مكتبة الرسالة

Info

3-29

3-30

3-26

3-27

مكتبة املجمعة
الضاد للخط
العريب
3-25

3-28

دار اإلمام البخاري

ايكوميديا

سمرقند للتجارة وتوزيع الكتب
3-24
3-23

3-22

مكتبة كلامت

دار الثقافة
مكتبة آفاق للنرش
والتوزيع

دار سعاد مركز البحوث
الصباح للنرش والدراسات
الكويتية

3-20

3-21

دار سام للنرش
والتوزيع
3-16

3-19

املجلس الوطني للثقافة
والفنون والرتاث
3-18

دار روزا للنرش
3-17

3-14

3-15

دار زكريت
للنرش
والتوزيع

جمعية قطر الخريية
جود

3-11
3-10

زخرفات
3-12

3-9

دار لوسيل للنرش
والتوزيع
3-13

3-8

األكادميية منتدى العالقات
األوملبية
bein
العربية والدولية
القطرية
الجناح
Embassy of the
الصيني
Republic of Korea
3-6

3-5

سفارة
فرنسا
3-7

3-4
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